
أي يف القـــرآن ، وإذا فســـرنا الكتـــاب بـــالقرآن فهـــذا  (( علـــيكم فـــي الكتـــاب ))أي اهللا عزوجـــل  (( وقـــد نـــزل )) 

تفســري بــاملراد ، وإذا فســرنا الكتــاب بــاملكتوب هــذا تفســري بــاللفظ ؛ فالتفســري بــاللفظ هــو الــذي يفســر اللفــظ مبــا 

يوافــق اشــتقاقها ؛ والتفســري بــاملراد هــو الــذي يفســر فيــه اللفــظ مبــا أريــد بــه يف قطــع النظــر عــن اشــتقاق ؛ فــإذا قلــت 

ب مبعىن املكتوب فهذا تفسري لفظي باللفظ ؛ وإذا قلـت املـراد بـه القـرآن فهـذا تفسـري بـاملراد ، وهـذا يقـع كثـريا الكتا

هنــا فعــال  (( الكتــاب ))يف القــرآن الكــرمي تــارة تفســر الكلمــة مبرادهــا وتــارة تفســر مبــا يوافــق اشــتقاقها ؛ علــى كــل 

للــوح احملفــوظ ، وألنــه مكتــوب يف املصــاحف الــيت بــني مبعــىن مفعــول أي مكتــوب ؛ ومســي مكتوبــا ألنــه مكتــوب يف ا

هـذه " أن " مصـدرية ، وجيـوز أن  (( أن إذا سـمعتم ))يقـول:  أيدينا ، وألنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام الربرة .

تكــون تفســريية ؛ ألن التنزيــل يتضــمن معــىن القــول دون حروفــه ؛ والتفســريية هــي الــيت تــأيت مفســرة ملــا تضــمن معــىن 

اآليــة  (( أن إذا ســمعتم آيـات اهللا يكفــر بهــا ويسـتهزأ بهــا فــال تقعـدوا معهــم ))دون حروفــه ؛ املنـزل اآلن  القـول

(( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فـي اليت أشار اهللا عزوجل إليها هي قوله: 

يعـين إذا رأيـت أحـدا خيـوض  المين ))حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فال تقعـد بعـد الـذكرى مـع القـوم الظـ

بآيــات اهللا إمــا بــالكفر أو االســتهزاء أو غــري ذلــك فــال تقعــد معــه ؛ لكــن لــو نســيت فــال حــرج عليــك إال إذا ذكــرت 

املــراد باآليــات هنــا  (( فــال تقعــد بعــد الــذكرى مــع القــوم الظــالمين )) ؛ (( إذا ســمعتم آيــات اهللا ))وهلــذا قــال: 

هر ؛ ولكـن ال مـانع أن نقـول هـي أيضـا يف اآليـات الكونيـة ؛ أمـا اآليـات الشـرعية فهـي مـا اآليات الشرعية فيما يظ

حيــاول ... جــاءت بــه الرســل مــن الكتــب املنــزل علــيهم ؛ وأمــا اآليــات الكونيــة فهــي املخلوقــات ؛ فــإذا رأيــت أحــدا 

عصــــيان واملخالفــــة ؛ لكــــن فهــــذا كفــــر بآيــــات اهللا الكونيــــة ؛ أمــــا الشــــرعية فيكــــون الكفــــر ــــا إمــــا بالتكــــذيب أو بال

أي تتخـذ هــزوا  (( ويســتهزأ بهـا ))العصـيان واملخالفـة إمـا أن يكــون كفـرا أكـرب وإمـا أن يكــون دون ذلـك ؛ وقولـه: 

مثـل أن يسـخر  ... أو فيمـا جـاءت بـه مـن األحكـام أو فيمـا أخـربت بـه مـن احلـوادث وسخرية سـواء كـان ذلـك يف

نبياء الصادقني أو يسـخر باألحكـام الشـرعية كـل هـذا داخـل يف قولـه: بيوم القيمة أو يسخر بآدم أو يسخر بقصة أ

؛ وقوفـا أم اضـطجاعا م أقعودا املراد باخلروج املكث سواء كان ذلك  (( فال تقعدوا معهم ))؛  (( ويستهزأ بها ))

يعـين إىل  حىت هنا للغايـة (( حتى يخوضوا في حديث غيره ))وليس املراد بالقعود ما هو ضد القيام واالضطجاع 

ألن الذين كانوا يكفـرون بآيـات اهللا ويسـتهزئون ـا يبعـد   (( يخوضوا ))أن خيوضوا يف حديث غريه ، وعرب بقوله: 

لكــن مــع ذلــك إذا كــان هــذا  (( بــل هــم فــي خــوض يلعبــون ))كــون قــوهلم جــدا بــل هــم دائمــا يف خــوض ولعــب 

قلـت إـا هنـا للغايـة فهـل تـأيت لغـري الغايـة ؟  )(( حتى )اخلوض ال خيدش على الدين فال بأس أن نبقى معهم ؛ و 

(( هــم الــذين يقولــون ال تنفقــوا علــى مــن عنــد نقــول نعــم تــأيت لغــري الغايــة كثــريا ، تــأيت للتعليــل مثــل قولــه تعــاىل: 



هنا حىت أليش ؟ ... ؛ ملـاذا ال تكـون للغايـة ؟ ألن املعـىن خيتلـف ، لـو قـال: ال تنفقـوا  رسول اهللا حتى ينفضوا ))

حــىت ينفضــوا كانــت داللــة علــى أــم إذا انفضــوا فــأنفقوا علــيهم ؛ ألن حــىت الغايــة هــي الــيت حتــل حمــل " إىل أن " ال 

س املـراد ؛ بـل املعـىن: ال تنفقـوا ألجـل تنفقوا على من عند رسـول اهللا إىل أن ينفضـوا فـإذا انفضـوا فـأنفقوا ، وهـذا لـي

يخوضــوا فــي حــديث  (( حتــىفهـي للغايــة  (( حتــى يخوضــوا فــي حــديث غيــره ))؛ أمــا الــيت معنـا يف أن ينفضـوا 

اجلملـة مؤكـدة بـإن  (( إنكـم إذا مـثلهم ))أي غري حديث الذي يكفرون فيه بآيـات اهللا ويسـتهزئون ـا ؛  غيره ))

(( إن اهللا جــامع المنــافقين مث قــال:  أي مثــل هــؤالء اخلائضــني .(( إذا مــثلهم )) ولــه: ، واملــراد إنكــم إن قعــدمت لق

يـوم القيمـة ؛ واملنـافق سـبق أنـه الـذي يظهـر اإلسـالم ويـبطن الكفـر ؛ والكـافر هـو  والكافرين فـي جهـنم جميعـا ))

يكفـر بهـا ويسـتهزأ بهـا  (( وقـد نـزل علـيكم فـي الكتـاب أن إذا سـمعتم آيـات اهللافوائد اآلية:  املصرح بكفره .

 . (( وقـد نـزل علـيكم الكتـاب ))ففي هذه اآلية الكرميـة: إثبـات أن القـرآن منـزل مـن عنـد اهللا ؛ لقولـه:  . ... ))

ويتفــرع علــى هــذه الفائــدة: أن القــرآن كــالم اهللا ؛ ألنــه إذا كــان نــزل مــن عنــده لــزم أن يكــون كالمــا ؛ إذ أن الكــالم 

ويتفـرع علـى هـذا أيضـا: إثبـات علـو اهللا ؛ ألنـه إذا كـان  ل هي صفة مـن الصـفات .صفة ليس عينا قائمة بنفسها ب

(( ومـن فوائـدها: أن احلكـم معلـق بالسـمع ؛ لقولـه:  على أن املتكلم به عـال .هذا الكالم من عنده وهو نازل دل 

ه علـم إن السـمع (( وال تقف ما لـيس لـك بـكما علق بالبصر ، كما علق بالقلب قال اهللا تعاىل:   إذا سمعتم ))

ومــن فوائــدها: أنــه ال جيــب اإلنكــار علــى الكــافر بآيــات اهللا  . والبصــر والفــؤاد كــل أولئــك كــان عنــه مســئوال ))

؛ ألنــه  اآلن اآليــة تفســر نفســها بقطــع النظــر عــن أدلــة أخــرى ؟ ظاهرهــا نعــم حنــن واملســتهزئ ــا ؛ أتوافقوــا ؟ نريــد

كـار علـيهم ؛ ولكـن يقــال يف اجلـواب عـن هـذا إن اهللا تعـاىل إمنــا أراد أن إمنـا ـى عـن القعـود معهــم ومل يـأمر ب اإلن

يبــني حكــم املشــاركني وــيهم عــن ذلــك ـ أي عــن هــذا املنكــر ـ يفهــم مــن ينــا عــن اجللــوس معهــم  ،ــيهم عــن 

إن اجللــوس معهــم يعــين أن ال نقــر منكــرهم ؛ فالصــواب أن هــذه اآليــة ال تــدل علــى ارتفــاع النهــي عــن هــذا املنكــر و 

ومــن فوائــدها: أن األحكــام  دلــت عليــه أو ســكتت عنــه فلــدينا نصــوص أخــرى تــدل علــى وجــوب إنكــار املنكــر .

 (( ال تقعـدوا معهـم حتـى يخوضـوا فـي حـديث غيـره ))تدور مـع عللهـا ، األحكـام تـدور مـع عللهـا ؛ مـن قولـه: 

يف القعـود معهـم إذا خاضـوا يف حـديث فلما كانوا يكفرون بآيات اهللا ويستهزئون ي عـن القعـود معهـم مث أذن لنـا 

 (( إنكـم إذا مـثلهم ))ومن فوائدها: أن املشارك لفاعل املنكـر كفاعـل املنكـر ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن قولـه:  غريه .

حنـــن قلنـــا املشـــارك واآليـــة ال تـــدل علـــى املشـــارك تـــدل علـــى أن اجلـــالس معهـــم لـــه حكـــم الفاعـــل ، فنقـــول إذا كـــان 

ومـن فوائـدها: وجـوب مغـادرة املكـان الــذي  لـه حكـم الفاعـل فاملشــارك مـن بـاب أوىل .اجلـالس يعـين القاعـد معهـم 

، وجــوب املفارقــة ؛ وال جيــوز لإلنســان أن يبقــى ويقــول أنــا منكــر بقلــيب وقــد قــال يكفــر فيــه بآيــات اهللا ويســتهزأ ــا 



ــم يســتطع النــيب عليــه الصــالة والســالم:  ــره بيــده فــإن ل ــم يســتطع ( مــن رأى مــنكم منكــرا فليغي فبلســانه فــإن ل

وأنا اآلن منكر بقليب غايـة اإلنكـار ؛ نقـول لـو صـدقت يف ذلـك لقلـت إذ أن اجلـوارح تبـع للقلـب فلـو كـره  فبقلبه )

فــإن قــال قائــل: إذا حرمــوا علــى  . القلــب ذلــك لكرهتــه اجلــوارح وهــذا ال يغنيــك ، البــد أن تفــارق وإال كنــت مــنهم

حلــق اللحيــة حــرام ؟ فــاجلواب عــن ذلــك: أنــه جيــب علينــا أن نغــادر املكــان اإلنســان اجللــوس مــع حــالق اللحيــة ألن 

حني نراه حيلقها بالفعل ؛ أما وقد انتهى الفعل ومل يبق إال أثره فال يلزمنا أن نغادر املكان الذي هو فيـه ؛ ومثلـه لـو 

ه فمــا اجلــواب ؟ قــال قائــل: إذا مشمــت رائحــة الــدخان مــن إنســان وجــب عليــك أن تغــادره ألن أثــر الــدخان يف فمــ

اجلـــواب ال جيـــب ، نعـــم إذا رأيتـــه يشـــرب الـــدخان حينئـــذ أـــاه فـــإن نفـــع وإال قـــم ؛ أمـــا أثـــر املعصـــية فلـــيس كفعـــل 

ومن فوائدها: حترمي التعاون على اإلمث والعدوان ؛ وجهه أنه إذا حرم القعود مـع فاعـل املنكـر فاإلعانـة مـن  املعصية .

رشــه ، تطيبــه ، تــأيت بــاألواين ، تصــب هلــم القهــوة أو شــاي ، هــذا حــرام مــن بــاب أوىل ، مثــل أن يــئ لــه املكــان ت

ومـــن فوائـــدها: أن جلـــيس الصـــلحاء الـــذين يعملـــون الصـــاحلات مـــثلهم ؛ مـــن أيـــن نأخـــذ ؟ مـــن قيـــاس  بـــاب أوىل .

آلــه العكـس ؛ ألنـه إذا وزر بـاجللوس مـع العصـاة أوجـر بـاجللوس مـع الطـائعني ؛ وقـد اسـتعمل النـيب صـلى اهللا عليـه و 

يعـين إذا أتـى إنسـان  ( وفـي بضـع أحـدكم صـدقة )وسلم هذا القياس نفسه ـ صلوات اهللا وسـالمه عليـه ـ ملـا قـال: 

( قـالوا يــا رســول اهللا يـأتي أحــدنا شـهوته ويكــون لـه فيــه أجــر ؟ قـال أرأيــتم لـو وضــعها فــي زوجتـه فلـه صــدقة ، 

هـذا قيـاس أيـش ؟ علـى لحـالل كـان لـه أجـر ) ، قال كـذلك إذا وضـعها فـي ا حرام أكان عليه وزر ؟ قالوا نعم

العكس ، وهذه مثلها ؛ ألن اهللا تعاىل إذا أمث القاعدين مع فاعلي املنكر فإن فضـله أوسـع وأعظـم فيثيـب القاعـدين 

مــع الصــاحلني وأتبــاعهم ؛ ومــن هنــا يتولــد فائــدة وهــي: احلــذر مــن جلســاء الســوء والرتغيــب يف جلســاء الصــالح ، 

 ( مثــل الجلــيس الصــالح كحامــل المســك )ل اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم حيــث قــال: وهــذا مــا ... مــن رســو 

  املسك نوع من الطيب يقال إنه خيرج من دم غزال معني ويف ذلك يقول املتنيب ميدح أظن السيف الدولة يقول: 

  فإن تك في األنام وأنت منهم     فإن المسك بعض من دم الغزال                       

( مثـل الجلـيس الصـالح كحامـل المسـك إمـا أن يهـديك ـ يعنـي يعطيـك مجانـا ـ ن نقـول إن الرسـول قـال: فـنح

وإمــا أن يبيعــك ـ يعطيــك بعــوض ـ وإمــا أن تجــد منــه رائحــة طيبــة ـ مــا تفلــيس مــن جلــيس الصــالح ـ ومثــل 

مـا الكـري ؟ الكــري  أتـدرون الجلـيس السـوء كنـافخ الكيــر إمـا أن يحـرق ثيابـك وإمــا أن تجـد منـه رائحـة كريهــة )

عبارة عن جلد يربط بعضه ببعض وجيعل له حلقـوم يـدخل علـى مأسـورة تتصـل بـاجلمر ويف طـرف اجللـد هـذا ـ وهـو 

جلد لني ـ يف طرفـه خشـبتان هكـذا كالفتحـان وتنضـمان ، إذا شـده فتحهمـا فـامتأل اجللـد هـواء مث انضـمهما ودفعـه 

فتشــتعل النــار ، هــذا هــو الكــري وكــانوا يســتعملونه فيمــا ســبق وحينئــذ يكــون هــواء يــدخل مــع املأســورة علــى الفحــم 



أدركناهم ؛ يقول هذا حامل الكري إما أن حيرق ثيابك مىت ؟ إذا طار الشـرر علـى الثيـاب ، وإمـا أن جتـد منـه رائحـة  

كريهة ؛ فيؤخذ من آية الكرمية معىن هذا احلـديث ؛ احـذر جبلسـاء السـوء وعليـك جبلسـاء الصـالح فإنـك لـن تعـدم 

مـن العـامل ؛ مـن أيـن لصـنفني ومـن فوائـدها: أن النـار  خريا من جلساء الصالح ولن تعدم شـرا مـن جلسـاء السـوء .

قلهمــا ؟ بينهمــا مــن مهــا الصــنفان ؟ الكــافرون واملنــافقون ، بقــي صــنف ثالــث املؤمنــون وهــؤالء األصــناف  يؤخــذ ؟

(( النــار ، وأــا واســعة ؛ وجــه ذلــك ؟ لقولــه:  ومــن فوائــدها: إثبــات الــثالث هــم املــذكورون يف أول ســورة البقــرة .

وجــه كوــا واســعة أن تســع مائــة تســعة وتســعني مــن بــين آدم يف النــار ؛  جــامع المنــافقين والكــافرين فــي جهــنم ))

؟ الظـاهر أن اجلـن أكثـر مـن بـين آدم يف النـار  (( ألمألن جهنم مـن الجنـة والنـاس أجمعـين ))واجلن ؟ ألنه قال: 

ومن فوائدها: ممكن نقول فيها االلتفات ؟ نعم ؛ فيها التفات ؟ أي نعـم رمبـا يقـال  ؛ وهلذا قدموا يف اآلية الكرمية .

(( مـــن كـــان عـــدوا هللا : إرادة العمـــوم نعــم هـــذه واحـــدة ؛ طيـــب و اإلظهـــار يف موضـــع اإلضــمار لـــه فوائـــد ؛هكــذا 

ومل يقـل: عـدو لـه ، مـع أن هـذا مقتضـى السـياق ؛  ورسله وجبريل وميكال فـإن اهللا عـدو للكـافرين ))ومالئكته 

لكن يبني أن من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فهو كافر ، ولينبه على سبب العـداوة ، عـداوة اهللا 

ين كفـروا باملعـادات والـذين كفـروا بغريهـا أيضـا وهي الكفر ، وليكون املعىن أمشل يعين فيكون اهللا عدوا للكافرين الـذ

 للكـافرين كـان وإن معكـم نكـن ألـم قـالوا اهللا مـن فـتح لكـم كـان فـإن بكم يتربصون (( الذينتفسري اآليـة:  .

 اهللا يجعـــل ولــن القيامــة يــوم بيــنكم يحكــم فــاهللا المــؤمنين مــن ونمــنعكم علــيكم نســتحوذ ألــم قــالوا نصــيب

 مـن فـتح لكـم كـان فـإن بكـم يتربصـون (( الـذينمث قال اهللا تبارك وتعـاىل:  . سبيال )) المؤمنين على للكافرين

 المـؤمنين ... )) مـن ونمـنعكم علـيكم نستحوذ ألم قالوا نصيب للكافرين كان وإن معكم نكن ألم قالوا اهللا

(( نـه قولـه تعـاىل: الـرتبص االنتظـار ، وم (( الذين يتربصون بكم ))فهم مجاعون مناعون كذابون خداعون ؛ انظر 

أي: ينتظرن ؛ يرتبصون من أيش ؟ الدوائر ، ينتظرون الدوائر ، هـل هـي علـيكم  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ))

(( وإن  قـالوا نريـد هـذا الفـتح ، حنـن معكـم ال حترمونـا الغنيمـة  (( فـإن كـان لكـم فـتح مـن اهللا ))أو لكم ؛ يقول: 

(( إن كـان للكـافرين نصـيب ومل يقـل فـتح ألن مـا يعطـاه الكفـار لـيس فـتح ولكنـه حمنـة  كان للكافرين نصيب ))

؟ لـو ال حنـن ألهلكهـم الـدنيا لكـن حنـن  (( ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المـؤمنين ))أي للكافرين  قالوا ))

نصـر للمــؤمنني مــاذا والعيــاذ بـاهللا ؛ إن كــان ال كم وصـرنا درعــا علـيكم ؛ شــف كيـف منعنـاكم مــنهم واسـتحوذنا علــي

يعـين إذا كنـا معكـم أعطونـا نصـيبنا ، أعطونـا غنيمـة ؛ وإن كـان األمـر بـالعكس ؟  (( ألـم نكـن معكـم ))يقولون ؟ 

؛ نعـم يسـتحوذ علـيكم يعـين  يستحوذون عن املؤمنني ومينعون عن املـؤمنني ؟ يقولـون احلمـد هللا مل نكـن معكـم ؟ ال

منني ، مـا هـي عـن املـؤمنني ، مـن املـؤمنني يعـين حنـن الـذين محينـاكم مـن ننصركم ونكون درعا لكم ومننعكم مـن املـؤ 



املـــؤمنني ولـــو ال حنـــن ؟ لقـــتلكم املؤمنـــون ؛ فهـــم يـــدعون أـــم مـــع املـــؤمنني ويطلبـــون الغنيمـــة ؛ ويـــدعون أـــم محـــاة 

فـاء للتفريـق و واسـم ال (( فاهللا يحكم بينكم يوم القيمة ))الكفار من أجل أن يكونوا أولياء هلم ؛ قال اهللا تعاىل: 

يعــين وبــني هــؤالء املنــافقني ، والكفــار  (( فــاهللا يحكــم بيــنكم ))مجلتــه خــرب  (( يحكــم ))اهللا الكــرمي مبتــداء ، و 

أي متعلــق بــيحكم ، واملــراد بيــوم القيمــة هــو يــوم البعــث ؛ ومســي ذلــك بــأمور ؟ ثالثــة ؛  (( يــوم القيمــة ))أيضــا ، 

  أنه يوم يقام فيه العدل ؛ أنه يوم يقوم الناس فيه لرب العاملني .وهي ؟ أنه يوم يقوم فيه األشهاد ؛ 

سـبحان اهللا ! اخلصـم خيـرب  (( فاهللا يحكـم بيـنهم يـوم القيمـة ولـن يجعـل اهللا للكـافرين علـى المـؤمنين سـبيال ))

تعـاىل يقـول: بنتيجـة احلكـم قبـل أن حيـاكم ؟ اآلن حنـن ـ إن شـاء اهللا ـ تعـاىل حنـن اآلن خاصـمون للكفـار ؛ ألن اهللا 

أي حكـم أبلـغ مـن  (( فـاهللا يحكـم بيـنكم ))بعـد أن قـال:  (( لن يجعل اهللا للكـافرين علـى المـؤمنين سـبيال ))

(( ألن األمـر واضـح منتهـي احلكم هذا ؟ يقال للخصم حاكم وليس خلصمك عليك سبيل ، فحكم للخصم قبل 

 فـتح لكـم كـان فـإن بكـم يتربصـون (( الـذينة: فوائـد اآليـ . ولن يجعل اهللا للكـافرين علـى المـؤمنين سـبيال ))

 المــؤمنين مــن ونمــنعكم علــيكم نســتحوذ ألــم قــالوا نصــيب للكــافرين كــان وإن معكــم نكــن ألــم قــالوا اهللا مــن

مـن فوائـد اآليـة الكرميـة: بيـان  . سبيال )) المؤمنين على للكافرين اهللا يجعل ولن القيامة يوم بينكم يحكم فاهللا

شدة عداوة املنافقني للمؤمنني لكوم يرتبصون م الدوائر ، ينتظرون الساعة اليت يكـون فيهـا الضـرر علـى املـؤمنني 

 (( عليهم دائرة السوء وغضـب اهللا علـيهم ولعـنهم وأعـد لهـم جهـنم وسـاءت مصـيرا ))؛ لكن قال اهللا تعـاىل: 

دل علـى هـذا  (( ألـم نكـن معكـم ))ني هلم حظ من املغنم ؛ من أين يؤخذ ؟ مـن قولـه: ومن فوائدها: أن املنافق .

ومـن فوائـدها: أن املنـافقني عنـدهم منـة ويف أنفهـم أنفـة ،  على أن املنافق يعامل بالظاهر فيعطى مـا يعطـى املسـلم .

لكـافرين نصـيب قـالوا ألـم (( وإن كـان لكفـار منـوا علـيهم إن كانت الفتح للمسلمني طالبو الغنيمـة وإن كانـت لل

الــــدعوى الكاذبــــة  ومــــن فوائــــدها: يعــــين فأعطونــــا مــــن النصــــيب . نســــتحوذ علــــيكم ونمــــنعكم مــــن المــــؤمنين ))

للمنــافقني ؛ ألــم هــم الــذين منعــوا الكفــار مــنهم لكــوم ... وســاعدوهم يف البــاطن ، وأثلجــوا صــدورهم بــأيش ؟ 

وهـذا حكـم  (( فاهللا يحكم بينكم يوم القيمـة ))ومن فوائدها: إثبات اجلزاء واحلكم بني الناس ؛ لقوله:  بالنصر .

ومن فوائدها: إثبات أن الكافر ليس له سبيل على املـؤمن مهمـا كـان األمـر ؛ فلـيس للكـافر سـبيل  ال حكم بعده .

أمث ، ماداموا كفارا ، طبعا مـاداموا كفـارا حـربيني ، ؛ أرأيتم لو أن املسلم أحرق خنليهم وأمات ركوم هل يأمث ؟ ال ي

 ال يــأمث ؛ ألن مــاهلم مبــاح ؛ أمــا املعصــوم وهــو الــذمي ، والثــاين املعاهــد ، والثالــث املســتأمن فهــؤالء أمــواهلم حمرتمــة .

لـــى (( ولـــن يجعـــل اهللا للكـــافرين عومـــن فوائـــدها: أن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل هـــو احلكـــم بـــني العبـــاد ؛ بـــدليل قولـــه: 

؛ فاهللا حيكم ولن جيعل ؛ وعلـى هـذا فـال حكـم يـوم القيمـة ألحـد حـىت للرسـول صـلى اهللا عليـه  المؤمنين سبيال ))



أن يشـفع بـدون أن وآله وسلم ال يستطيع أن حيكم ؛ وهلذا عند الشفاعة ال يستطيع الرسول عليه الصـالة والسـالم 

احملاكمـة بـني املـؤمنني والكـافرين يف الـدنيا قـد يكـون فيهـا : أن هـل يسـتفاد مـن هـذه اآليـة الكرميـة .يستأذن مـن اهللا 

احلـــق للكـــافر ؟ قـــد يكـــون ؛ وجهـــه ؟ نعـــم أن اهللا نفـــى أن يكـــون هلـــم ســـبيل يف يـــوم القيمـــة ؛ أمـــا غـــري يـــوم القيمـــة 

  فالناس كلهم حتت العدالة .

؛ لكـن هــل  كـافرينأي نعـم وجـه الكـذب أـم ادعـوا أن هـذا التكفــري هـو سـبب النصـيب الـذي حصـل لل الشـيخ :

  هذا هو نفس الذي به صار هلم نصيب ؟ أي من األسباب لكن ليس كل شيء .

(( ، ومجيع اآليات اليت فيها اجلمع بـني املنـافقني والكفـار يقـدم اهللا فيهـا املنـافقني  أي نعم تدل على ذلك الشيخ :

إال يف حـال واحـدة أو يف آيـة واحـدة لسـبب وهـو  ليعذب اهللا المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ))

وذلــك ألن جهــاد الكفــار بســالح و ... ، جهــاد املنــافقني  (( يــا أيهــا النبــي جاهــد الكفــار و المنــافقين ))قولــه: 

  بالعلم والبيان وليس بقتال .

يغــري ذلــك وجــب  إذا علــم أن هــذا يف الــس يكــون فيــه اســتهزاء أو كفــر فإننــا ننظــر إذا كــان يســتطيع أن الشــيخ :

عليه احلضور ، وإذا كان ال يستطيع حرم عليه احلضور ؛ ألن كونه حيضر مث خيـرج زيـادة ... ورمبـا حيـدث شـرا وفتنـة 

  .  

 قــاموا الصــالة إلــى قــاموا وإذا خــادعهم وهــو اهللا يخــادعون المنــافقين إن ((أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 يضـلل ومـن هـؤالء إلـى وال هـؤالء إلـى ال ذلـك بـين مذبـذبين قلـيال إال اهللا يذكرون وال الناس يرآؤون كسالى

 تجعلـوا أن أتريـدون المـؤمنين دون مـن أوليـاء الكـافرين تتخـذوا ال آمنـوا الـذين أيهـا سبيال يا له تجد فلن اهللا

  . مبينا )) سلطانا عليكم هللا

 بكــم يتربصــون (( الــذينمناقشــة عــن معــاين اآليــة:  أظننــا قبــل هــذا ؟ وقفنــا علــى هــذا ؟ وأخــذنا الفوائــد ؟ طيــب .

ــم قــالوا اهللا مــن فــتح لكــم كــان فــإن ــم قــالوا نصــيب للكــافرين كــان وإن معكــم نكــن أل  علــيكم نســتحوذ أل

  . سبيال )) المؤمنين على للكافرين اهللا يجعل ولن القيامة يوم بينكم يحكم فاهللا المؤمنين من ونمنعكم

مـا معـىن الـرتبص ؟ االنتظـار ؛  (( الذين يتربصـون بكـم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

ومــاذا يرتبصــون باملســلمني ؟ يرتبصــون ــم الــدوائر ، يعــين ينتظــرون  . (( فتربصــوا حتــى يــأتي اهللا بــأمره ))يعــين ؟ 

؟ يعــين إلن  ن كــان لكــم فــتح مــن اهللا قــالوا ألــم نكــن معكــم ))(( فــإمــا معــىن قولــه:  دائــرة الســوء علــى املــؤمنني .

(( وإن كـان للكـافرين أصابكم الفتح قالوا أمل نكن معكم ؛ وماذا يريدون ذا القـول ؟ أن يشـاركوهم يف املغـامن ؛ 

يعـــين أمل ننصـــركم ومنـــنعكم مـــن املـــؤمنني لكـــم ،  نصـــيب قـــالوا ألـــم نســـتحوذ علـــيكم ونمـــنعكم مـــن المـــؤمنين ))



(( ولن يجعل اهللا للكافرين على المـؤمنين سـبيال  قوله:  دون بذلك أن يومهوا بأم هم السبب يف انتصارهم .يري

هذا يوم القيمة أو اآلن ؟ حيتمل القولني ، أي يعين معنيني ؟ اقرأ اآلية عشان تعرف السياق ؟ اقـرأ مـا قبـل هـذه  ))

 معهـم تقعـدوا فـال بهـا ويسـتهزأ بهـا يكفـر اهللا آيـات سـمعتم إذا أن الكتـاب فـي علـيكم نـزل (( وقـد؟ اجلملة 

 جميعــا الــذين جهـنم فــي والكــافرين المنـافقين جــامع اهللا إن مــثلهم إذا إنكـم غيــره حــديث فـي يخوضــوا حتـى

 نسـتحوذ ألـم قـالوا نصـيب للكافرين كان وإن معكم نكن ألم قالوا اهللا من فتح لكم كان فإن بكم يتربصون

سـبيال  المـؤمنين علـى للكـافرين اهللا يجعـل ولـن القيامـة يـوم بيـنكم يحكـم فـاهللا المؤمنين من ونمنعكم عليكم

(( ؛ ما الذي يتبني اآلن ؟ أنه يف الدنيا ألن اهللا حيكـم بيـنهم يـوم القيمـة ولـن جيعـل هلـم سـبيال يف الـدنيا ؟ لكـن  ))

(( يحكـم يوم القيمـة ألنـه قـال: ال )) فاهللا يحكم بينهم يوم القيمة ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبي

مث قــال لــيس للكــافرين علــى املــؤمنني ســبيال ، فيكــون هــذا يف يــوم القيمــة ؛ لكــن مــن العلمــاء مــن جعــل حكمهــا  ))

 وإذا خـادعهم وهـو اهللا يخـادعون المنـافقين (( إنتفسـري اآليـة:  عاما كما أسلفنا لكم وبينا الفوائد هلـذه اآليـة .

(( إن مث قــال اهللا تبــارك وتعــاىل:  قلــيال )) إال اهللا يــذكرون وال النــاس يــرآؤون كســالى امواقــ الصــالة إلــى قــاموا

اجلملة مؤكدة بـإن لبيـان حـال هـؤالء املنـافقني ومعـاملتهم مـع اهللا عزوجـل ،  الذين يخادعون اهللا وهو خادعهم ))

يخـادعون اهللا والـذين آمنـوا ومـا يخـدعون إال (( خيادعون اهللا يعين واملؤمنني أيضا كما قال تعـاىل يف سـورة البقـرة 

ومباذا خيـادعون ؟ بإظهـار اإلسـالم فـإن مـن رآهـم ورأى حضـورهم الصـالة وصـدقام قـال إـم مؤمنـون  أنفسهم ))

يعـــين أن اهللا يقابـــل خـــداعهم خبـــداع مـــن عنـــده ؛  (( وهـــو خـــادعهم ))فهـــم خيـــادعون اهللا ـــذا ، قـــال اهللا تعـــاىل: 

فيبقــون كفــارا مــع شــياطينهم مســلمني مــع ويســتمرون ؟ أنــه ميلــي هلــم حــىت يســتمروا علــى هــذا وكيــف خمادتــه إيــاهم 

املؤمنني ويعصمون ذا النفاق دمائهم وأمواهلم ؛ وهذا هو خداع اهللا تعاىل هلم أنه ميلي هلـم ليسـتمروا يف نفـاقهم مث 

إذا قـاموا  إىل الصـالة أي صـالة كانـت  ى ))(( وإذا قاموا إلى الصالة قاموا كسالبالتايل خيتم هلم بسوء اخلامتة ؛ 

يقومـــون كســـاىل ، والكســـالن الـــذي يكـــون عنـــده فطـــور وعـــدم النشـــاط علـــى الفعـــل ، فهـــم إذا قـــاموا قـــاموا كســـاىل 

جتدهم يتثاقلون الوضوء ويتثاقلون الذهاب إىل املسجد ، يتثاقلون الصالة نفسـها ؛ وذلـك لعـدم رغبـتهم يف الصـالة 

يعـين مـع كـوم يقومـون   (( يـراءون النـاس ))ن راغبا يف شـيء فالبـد أن يقـوم إليـه نشـيطا ؛ ، ووجه هذا أن من كا

كســاىل ال خيلصــون يف قيــامهم ولكــنهم يــراءون النــاس أي يظهــروا أنفســهم ــذا املظهــر لــرياهم النــاس فيقولــوا إــم 

ال يـذكرون اهللا يف صـالم ؟ ون أو ال يصـليعـين  (( وال يذكرون اهللا إال قليال )) (( ال يذكرون اهللا ))مسلمون ؛ 

الثــاين ، يعــين حــىت إذا صــلوا ال يــذكرون اهللا إال قلــيال ، واملــراد ال يذكرونــه بألســنتهم وجــوارحهم وقلــوم إال قلــيال ، 

فال يذكرون اهللا بألسنتهم ألم ال يـأتون بالواجـب مـن تكبـري وتسـبيح وحتيـات وغريهـا ؛ وكـذلك ال يـذكرون اهللا يف 



فال يطمئنون يف الصالة ينقروـا كنقـر الغـراب ألـا ثقيلـة علـيهم وهـم ال يأتوـا مـن رغبـة ؛ وال يـذكرون اهللا أفعاهلم 

(( ال بقلـوم ألن قلـوم سـاه غافلـة يـؤدون الصـالة كــأداء املكينـة بـدون أن يشـعروا بـأم ينـادون اهللا عزوجــل ؛ إذا 

 المنـــــافقين (( إنفوائـــــد اآليـــــة:  لقلـــــب واللســـــان واجلـــــوارح .يعـــــي با (( إال قلـــــيال ))يف الصـــــالة يـــــذكرون اهللا )) 

 قلـيال )) إال اهللا يـذكرون وال النـاس يـرآؤون كسـالى قاموا الصالة إلى قاموا وإذا خادعهم وهو اهللا يخادعون

يف هــذه اآليــة الكرميــة مــن الفوائــد: إثبــات خــداع املنــافقني وأــم قــوم أهــل خــداع ومكــر ؛ وهلــذا كــان مــن صــفات 

املنـافقني أـم إذا عاهـدوا غـدروا وإذا خاصـموا فجـروا وإذا حـدثوا كـذبوا وإذا وعـدوا أخلفـوا ؛ ألن كـل هـذا يتضــمن 

(( وهــو ومــن فوائــدها: إثبــات اخلــداع هللا عزوجــل ، أي أنــه جــل وعلــى خيــدع مــن خيادعــه ؛ لقولــه تعــاىل:  اخلــداع .

: إن كـان يف مقابلـة مـن خيـادع فهـو صـفة مـدح وهل اخلداع صفة ذم أو صفة مدح ؟ يف ذلـك تفصـيل خادعهم ))

(( ألنــه يــدل علــى قــوة املخالفــة وأن عــدوه لــن ميكــر بــه ألنــه أشــد مكــرا مــن عــدوه وأشــد خــداعا ، كمــا قــال تعــاىل: 

؛ أمـــا إذا كــان لـــيس لــه ســـبب بـــل هــو خـــداع يف موضـــع (( وهــو خيـــر المـــاكرين )) وقـــال:  واهللا أســرع مكـــرا ))

؛ وهلـذا ال يوصــف اهللا باخلــائن إطالقــا  ا وإمنــا يســمى خيانــة ، وهـذا عيــب بكــل حــالاإلمجـال فإنــه ال يســمى خـداع

ومل  (( ذلك بأنهم خـانوا اهللا مـن قبـل فـأمكن مـنهم ))حىت الذين خيونون اهللا ال يقابلهم باخليانة كما قال تعـاىل: 

( ال تخـن آلـه وسـلم قـال: حىت أن الرسول صلى اهللا عليـه و  ك أن اخليانة خداع يف موضعيقل: فخام ، ووجه ذل

فإن قال قائل: هل يوصف اهللا باخلداع مطلقـا فيقـال: إن اهللا خـادع  ألن هذا ذم فال يوصف اهللا به . من خانك )

أو خمادع ؟ قلنا: ال ، ال يوصف إال يف مقابلة خداع أعدائه وكـذلك املكـر والكيـد واالسـتهزاء وحنوهـا مـن الصـفات 

؛ وعلــى هــذا فنقــول  فإنــه ال جيــوز أن يوصــف اهللا ــا علــى ســبيل اإلطــالق الــيت تكــون مــدحا يف حــال دون حــال

املعـاين واألوصــاف إمــا أن تكـون كمــاال حمضــا ، فهــذا يوصـف اهللا بــه ؛ وإمــا أن تكــون ذمـا ونقصــا حمضــا ، فهــذا ال 

وال  يوصف اهللا به مطلقـا ؛ وإمـا أن يكـون مـدحا يف حـال وذمـا يف حـال ، فهـذا يوصـف اهللا بـه حـني يكـون مـدحا

يوصف به حني يكون ذما ؛ وعلى هذا لـو أن أحـدا وصـف اهللا تعـاىل بـالعجز نقـول هـذا حـرام يف كـل حـال ؛ ألن 

العجز صفة ذم ؛ وكذلك لو وصفوا باخليانة فإن هذا حرام بكل حال ألن اخليانـة حـرام بكـل حـال ؛ طيـب مـتكلم 

  ؟ الكالم كمال ، فيوصف اهللا بأنه متكلم .


